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እንዯ ቅምሻ 
የተከበራችሁ የአፊር ክሌሌ ነዋሪ ሴቶችና ወንድች፣ የሀገር ሽማግላዎችና 

አዛውንቶች፣የሃይማኖት አባቶች፣ ወጣቶች፣ የአርብቶ አዯር እና ከፉሌ አርሶ አዯር 

የማህበረሰባችን ክፌልች እንዱሁም የንግዴ ማህበረሰብ አባሇት። በእርግጥ የአፊር 

ህዝብ ፓርቲ ሇህዝባችን ያሰበውን አንገብጋቢ ጉዲዮች ፣ ብልም ሇህዝባችን 

የሰነቅነውን ማህበረ-ኢኮኖሚያዊ ብልም ፖሇቲካዊ ታሊቅ ረዕይና ህሌም 

ስናጋራችሁ እጅግ ክብርና ኩራት እየተሰማን ነው። 

እቅዲችን ጠንካራ ኢኮኖሚ፣ ጤነኛ ህብረተሰባዊ መዋቅር፣ ንፁህ አከባቢና ዘመናዊ 

የመሠረተ ሌማት አውታሮችን መገንባት ነው።የክሌሊችን ሠሊም በማስጠበቅ፣ 

የቢዝነስ ምርትና ምርታማነትን በማሳዯግ የገቢ ምንጮችን በማብዛት ጠንካራ 

ኢኮኖሚ መገንባት ነው። ብቁ እና ጠንካራ የመንግስት ሥርዓት እና መዋቅርን 

በመዘርጋት ከፌተኛ የስራ ዕዴሌ ፇጠራን ብልም ከፌተኛ ገቢ ከቀሌጣፊ አገሌግልት 

ጋር ሇመሊው የክሌሊችን ነዋሪ እናቀርባሇን።  

በፖሉሲ የታገዘ ዘመናዊ ክፌሇ ኢኮኖሚ ሇክሌሊችን እጅግ አስፇሊጊ ነው ብሇን 

እናምናሇን። በእውቀት ሊይ የተመሰረት እና በእቅዴ የሚመራ ዘመናዊ የእርሻ እና 

የአርብቶ አዯር አስተዲዯር ብልም የማዕዴንና ቱሪዝም ክፌሇ ኢኮኖሚን በማዘመን 

ጥቃቅንና አነስተኛ ማህበራትን በማገዝና በመዯጎም የስራ እዴሌ ፇጠራ ጋር 

የሚመጣ እዴገትና ሌማትን እናፊጥናሇን። 

ጠንካራና ጥራት ያሇው ብልም የአርብቶ አዯሩን የኑሮ ዘይቤ ያገናዘበ የትምህርትና 

ሥሌጠና ስትራቴጂ በመቀየስ ክህልትና ችልታ  የሊቸው የሰው ሃይሌ በማሰሌጠን 

በግሌና በጋራ የመጠቀም አቅማችንን ከፌ እናዯርጋሇን። የቴክኒክና ሙያ ማሰሌጠኛ 
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ተቋማት ሊይ ሌዩ ትኩረት በማዴረግና ብቃት ያሊቸውን መምህራን በማብዛት 

ብልም አስፇሊጊ የሆኑ የትምህርት ግብዓቶችን በማሟሊት አቅም ያሊቸው ባሇ 

ሙያዎችን በብዛት በማሰሌጠንና ከስራ ዕዴልች ጋር በማገናኘት በእውቀት ሊይ 

የተመሰረት ህዝባዊ አገሌግልቶች እንሰጣሇን። 

ያሌተነኩ ዴንግሌ መሬቶችና ሀብቶቻችንን በማሌማት ግብርናን በማዘመን፣ 

ክሌሊችን በተፇጥሮ የታዯሇውን የቱሪስት መስህቦችን ሇአሇም ማህበረሰብ 

በማሳወቅና በማሳመር ከዘርፈ የምናገኛቸውን ገቢ እናሳዴጋሇን።የሀገራቸውን ዲር 

ዴንበር ሲከሊከለ ሇወዯቁ ጀግኖች ቤተሰቦችና ተወዲጅ ባሇቤቶቻቸውን  ያጡ 

እማወራዎችና ወሊጅ አሌባ ህፃናትን በሌዩ ሁኔታ እንክብካቤ ይዯረግሊቸዋሌ። ሰፉ 

የትምህርት እዴሌን በመፌጠር ማንም ህፃን በእጅ ማጠር ምክንያት ከትምህርት 

ገበታው እንዲይፇናቀሌ እንዯ የአኗኗራቸው ተንቀሳቃሽ ትምህርት ቤቶችን 

እንገነባሇን፡፡ 

የአፊር ህዝብ ፓርቲ አመራሮች ንቁና ብቁ የሇውጥ አመራርን በመስጠት ሕዝባችን 

የሚናፌቀውን እዴገት፣ሌማት፣ሰሊምና ክብር እንዱያገኝ አስፇሊጊውን መስዋዕትነት 

ሇመክፇሌ ዝግጁ ነን። በተከበረው የአፊር ህዝብና ሳይሇማ ሇዘመናት ተከዴኖ ባሇው 

የአፊር ሀብት ከፌተኛ ተስፊን በመሰነቅ የህዝባችንን ተጠቃሚነት ሇማረጋገጥና 

ከበይ ተመሌካችነት ሇማውጣት ተግተን እንሰራሇን።  

የምንመኘውና የምናሌመውን የሇመሇመች ሀገር ከማየት ማንም ሃይሌ ሉያስቆመን 

አይችሌም የሚጠበቅብን መዯራጀት፣ መዘጋጀት፣ አንዴ መሆን፣ አብሮ መስራትና 

አብሮ መሇወጥ ብቻ ነው ይህን ትሌቅ ፕሮጀክት ሇመምራት የአፊር ህዝብ ፓርቲ 

ተግቶ ይሰራሌ፤ የናንተ ሀሊፉነት እኛን መምረጥ ብቻ ነው። የተቀረውን እኛ 

በእውቀት፣ በክህልት፣ በቁርጠኝነትና በታማኝነት እናንተን በመወከሌ እንመራሇን። 

ማየት የምትፇሌጉትን ሇውጥ በፌጥነት ሇማየት ከኤፒፒ ጋር በቅርበት በመስራት 
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ዕጩዎቻችንን በመምረጥ ዴጋፌና እገዛ በማዴረግ ሕዝባችንን ብዙ እርምጃዎችን 

በጋራ ወዯ ፉት እናራምዴ። ምርጫ 2013 ከኛ ጋር ይሁኑ። እነዚህ በዚህ ማኑፋስቶ 

ውስጥ የምታነቧቸው ሀሳቦች በአጭሩ የተቀመጡ እና ዝርዝራቸው በየፖሉሲያችን 

ውስጥ የሚገኙ ናቸው፡፡ ፖሉሲዎቹን በማንበብ በጥሌቅ ማያት ይቻሊሌ፡፡ 
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ክፌሌ አንዴ 

የፖሇቲካ ጉዲዮች 

የአፊር ህዝብ ፓርቲ የአፊር ህዝብ በኢትዮጵያ ግዛት ዉስጥ በህዝብ ነፃ 

ፌሊጎት በሚመሰረተዉ የህዝቦች አንዴነት ዉስጥ ጉሌህና ገንቢ ተሳትፍ 

ይኖረዋሌ ብል ያምናሌ።የፓርቲዉ የፖሇቲካ ፕሮግራም የአፊር ህዝብ 

በኢትዮጵያ ዉስጥ በሚፇጠረዉ  የፋዳራሌ ስርአት ዉስጥ ራሱን በራሱ 

የሚያስተዲዴርበት የራሱ ክሌሌ አጠናክሮ ይቀጥሊሌ። ፓርቲዉ የአፊር ህዝብ 

በክሌለ የራሱን የፖሇቲካ፤ የአኮኖሚና የማህበራዊ ህይወት የሚመራበትና 

የሚያጎሇብትበትን ስርአት ሇመመስረትና ሇመንከባከብ ከፌተኛ ጥረት 

ያዯርጋሌ።   

1. ዋና ዋና የፖሇቲካ ጉዲዮች 

በርዕተ-ዓሇም ዯረጃ የአፊር ህዝብ ፓርቲ የሶሻሌ ዱሞክራሲ ርዕዮተ-ዓሇምን 

የሚከተሌ ሲሆን ይህንንም የመርጥነበት ምክንያት የህዝባች ባህሊዊ መዋቅሩ 

በባህሊዊ የአብሮተጠቃሚነት ሊይ የተመሰረተ በመሆኑና ተካፌል የመብሊት 

እና ዯጉንም ክፈንም በጋራ አብሮ የማሇፌ ህዝባዊ መሰረት ሰሊሇንም ጭምር 

ነው፡፡ ከዚህም በተጨማሪ የመሬት አስተዲዯር እና ማህበራዊ ዋስትናን 

ሇማረጋገጥ አባቶቻችን የዘረጉት የአብሮነት መንዴንም ስሇሚዯግፌ ነው፡፡ 

መንግስታዊ ስርዓትና መዋቅርን በተመሇከተ የአፊር ህዝብ ፓርቲ ህብረ-

ብሄራዊ ፋዳራሉዝምን የሚያቀነቅን ሲሆን የአፊር ህዝብ በዯሙና በአጥንቱ 

ያገኘውን በክሌለ ራስን በራስ የማስተዲዯር መብት መረጋገጡንና ህብረ 

ብሄራዊ ፋዳራሉዝም መተግበሩን፤ቀጣይነቱ መረጋገጡን ብልም መሌካም 

አስተዲዯር መፇጠሩን ያረጋግጣሌ፡፡ 
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 በክሌለ ነፃ የፌትህ ተቋማት መቋቋማቸውን እና በጠንካራ መሰረት ሊይ 

መቆማቸውን ያረጋግጣሌ 

 በአፊር ክሌሌ ውስጥ የሚኖርማንኘውም ኢትዮጵያዊ በዘር፤ በሃይማኖት 

እና በማንነቱ ሳይሸማቀቅ የሚኖርበት ፌትሃዊ አስተዲዯር እንገነባሌን፡፡ 

 በክሌለ ሀሳብን በነፃነት የመግሇጽ ነፃነትና የመዯመጥ፤ የመሰብሰብና 

የመዯራጀት መብቶች ካሇምንም ተፅዕኖ መከበራቸዉን ያረጋግጣሌ 

 በክሌለ የመዴበሇ ፓርቲ ዱሞክራሲ እንዱጎሇብትና የአፊር ህዝብ 

ያሇምንም ፌርሃትና ተፅዕኖ በፖሇቲካ ስርዓቱ ዉስጥ ተሳትፍ 

እንዱያዯርግ ያበረታታሌ፡ያመቻቻሌ 

 የአፊር ህዝብ ፓርቲ የፋዳራሌ  መንግስት በህገ መንግስቱ ከተሰጠው 

ስሌጣን ውጪ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገዴ ከሚያዯርገዉ ጣሌቃ 

ገብነት የተጠበቁ መሆናቸዉንና የአፊር ህዝብ በፋዳራሌ ኢትዮጵያ 

የግዛት አንዴነት  ዉስጥ እራሱን በራሱ ማስተዲዯሩን ያረጋግጣሌ 

 የአፊር ህዝብ በተሇይም ሴቶች ያሌተገዯበ የፖሇቲካ ተሳትፍ 

የሚዯያርጉበት የመዴበሇ ፓርሊማ ስርዓት መፇጠሩን ያረጋግጣሌ።  

 ሇአፊር ህዝብ ትግሌ  አስተዋጽኦ ያበረከቱ ነባር እና ታጋይ ጀግኖች 

ወገኖቻችን በማንኘውም ፓርቲ ወይም ዴርጅት ይታገለ እውቅናና 

ዴጋፌ ብልም ሌዩ እንክብካቤ ያዯርጋሌ፡፡ 

 የአፊር ህዝብ ፓርሊማ በሁሇት ምክር ቤቶች የተከፇሇ ይሆናሌ 

ሀ) በህዝብ በቀጥታ የሚመረጡ የአፊር ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 
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ሇ) ከተሇያዩ ባህሊዊ ተቋማት በህዝብ የሚመረጡና በፉዕማዎች 

(FIQMA) የሚመራ የአማካሪዎች ሌማዲዊ አመራር ምክር ቤት 

(Qafar Madqah Xinto) ናቸው፡፡  

 የሁሇቱ ምክር ቤቶች ስራና ሏሊፉነት በህግ የሚወሰን ይሆናሌ 

 በፋዳራሌ ፓርሊማ ዉስጥ የአፊርን ህዝብ የሚወክለ ተወካዮች 

ሇዉክሌና ባሊቸዉ ብቃት የሚመረጡ ይሆናሌ፤ ይህም ተወካዮቹ ስሇ 

አፊር ክሌሌ ያሊቸዉን አጠቃሊይ እዉቀትና ግንዛቤ የሚያጠቃሌሌ 

ይሆናሌ፡፡ 

 በፋዳራሌ ፓርሊማ ዉስጥ የተመረጡት የአፊር ህዝብ ተወካዮች 

የአፊር ህዝብን ፌሊጎትና መብት ማስከበር ተቀዲሚ ሏሊፉነታቸዉ ሆኖ 

ግን ይህንን ሏሊፉነት የሚወጡት ከላልች የኢትዮጵያ ብሔርና 

ብሔረሰቦች ጋር በመግባባትና አብሮ በመስራት ይሆናሌ፡፡ 

 የአፊር ህዝብ በክሌለ የሚገኙ የዉኃ ኃብት የመጠቀም ለዓሊዊ መብቱ 

ዘሇቄታ ባሇዉ መሌኩ መከበሩንና የክሌለ ህዝብ የዯም ስር የሆኑ 

ወንዞችና ላልችም የዉኃ ኃብቶች ጥበቃ ማግኘታቸዉን ያረጋግጣሌ፡፡

የአፊር ህዝብ ፓርቲ መሬት የማህበረሰቡ ንብረት ነዉ ብል ያምናሌ፤ 

ስሇሆነም ሇአርሻም ሆነ ሇላልች የሌማት ስራዎች የሚከሇሌ መሬት 

በአካባቢዉ ከሚኖር ህዝብ ጋር በመግባባትና በመነጋገር የሚዯሇዯሌ 

መሆኑን ያረጋግጣሌ፤ በተሇይ በሌማት ስም አርብቶ አዯሩን ህብረተሰብ 

ከግጦሽ መሬቱ እንዲይፇናቀሌ ያዯርጋሌ፡፡ 

 1.1 የዯህንነት መርሆች 

 ነፃና ዱሞክራሲያዊ የሆነ የክሌሌ ፖሇስ ኃይሌ መዯራጀቱን ያረጋግጣሌ 
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 የአፊር ክሌሌ የጸጥታ ኃይልች በክሌለ የሚፇጠሩትን ግጭቶች 

ሇማብረዴና ሇመቆጣጠር የሚያስችሌ የፖሇቲካ ንቃትና የቴክኒክ እዉቀት 

ማግኘታቸዉን ያረጋግጣሌ 

 የክሌለ ዯህንነትና መረጋጋት መከበሩንና በዴንበር አካባቢ የሚከሰቱ 

ግጭቶች በቁጥጥር ስር መዋሊቸዉን ያረጋግጣሌ። የአፊር ህዝብ ፓርቲ 

የክሌለ ፓሉስ አባሊት ኃሊፉነታቸዉን ሙለ በሙለ መወጣት 

በሚያስችሊቸዉ መሌኩ የቴክኒክና የዴርጅት ስሌጠና ማግኘታቸዉን 

ያረጋግጣሌ 

 የዜጎችን የግሌና የቡዴን መብቶች የሚያከብርና የሚያስከብር ቀሌጣፊና 

ዉጤታማ የሆነ የፖሉስ ኃይሌ ያዯራጃሌ፤ የአፊርን ክሌሌ የሚጠብቅና 

በአገር አቀፌ ዯረጃ ከፋዳራሌ የፀጥታ ኃይልች ጋር በትብብር የሚሰራ 

የክሌለን ህዝባዊ ሠራዊት ያዯራጃሌ 

 የፖሉስና የጸጥታ ኃይልች ተግባር ዜጎችን መጠበቅና ህግና ስርዏት 

ማስከበር መሆኑን ያረጋግጣሌ 

 በህግ ተወስነዉ በሚወጡ መመሪያዎች መሠረት የአፊር ክሌሌ የፖሉስ 

ኃይሌ በክሌለ መንግስት የሚመራ መሆኑን ያረጋግጣሌ 

 የፖሉስና የዯህንነት ኃይልች በየትኛዉም የፖሇቲካ እቅስቄሴ ዉስጥ 

የማይሳተፈ ገሇሌተኛ ኃይሌ መሆናቸዉን ያረጋግጣሌ 

 የአፊር ክሌሌ ከፇዯራሌ የመከሊከሌያ ሃይልች ጣሌቃገብነት ነፃ መሆኑንና 

የፇዯራሌ ሃይልች የጸጥታ ግዳታቸው በዴንበር አካባቢ ብቻ የተገዯበ 

መሆኑን ያረጋግጣሌ። 
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ክፌሌ ሁሇት 

ኢኮኖሚያዊ ጉዲዮች 

2. እምቅ የኢኮኖሚ አቅማችንን ማወቅና መጠቀም  

በዘመናችን አንዴ ማህበረሰብ ከላልች ማህበረሰቦች ጋር እኩሌ ሇመኖር 

ኢኮኖሚያዊ አቅሙ ወሳኝ ነው። በኢኮኖሚ ያሊዯገ ህዝብ ፖሇቲካውም ሆነ 

ላልች መሰረታዊ ነገሮች ብዙም አይሳካሇትም። ሇዛ ነው ከሁለም በፉት 

ኢኮኖሚያችን መስተካከሌ አሇበት የምንሇው። ነገሮችን ሁሌጊዜ በተመሳሳይ 

መንገዴ በመከወን እና ተመሳሳይ ስህተቶች እየዯጋገሙ የተሇየ ውጤት መጠበቅ 

እጅግ በጣም አስቸጋሪ ከመሆኑም ባሻገር አዴካሚ፣ ዏሰሌቺ፣ ገንዘብና ጉሌበትን 

የሚፇጅና ተስፊ የሚያስቆርጥ ተግባርም ጭምር ነው። ክሌሊችን ራሱን በራሱ 

ማስተዲዯር ከጀመረ 30 አመታት የሞሊው ቢሆንም የአፊር ህዝብ አሁንም ዴረስ 

በከፌተኛ ዴህነት ውስጥ እየማቀቁ ይገኛሌ። 

ብሌሹ አሰራሮችና ላብነት ከምንጊዜውም የበሇጠ በርትቷሌ። ዝቅተኛ የኑሮ 

ዯረጃ እየመራ ያሇው ሰፉው ህዝብ ብሆንም በጣት የሚቆጠሩ ከፌተኛ 

የመንግስት ባሇስሌጣናት እዚህ ክሌሌ ስሇመወሇዲቸው እስክንጠራጠር 

የተንዯሊቀቀ ህይወት ከነቤተሰባቸው ይመራለ። ከፌተኛ የጎሰኝነት አዯጋ 

በህዝባችን ሊይ ተጋርጧሌ፣እውነት፣ችልታና እውቀት ምንም ቦታ 

እንዲይኖራቸው ተዯርጓሌ። 

የአፊር ህዝብ ፓርቲ አዱስ ራዕይ እና አዱስ ተስፊ ከአዱስ የአመራር ጉሌበትና 

ብቃት ጋር ቀርቧሌ። በባሇስሌጣኖች ሊይ ሳይሆን በሰፉው ህዝብ ሊይ ትኩረቱን 

ያዯረገ በህዝብ መሰረታዊ ፌሊጎቶች ሊይ መነሻውን የሚያዯግና ያሇውን እምቅ 

ሀብት የተገነዘበ  የፖሇሲ አማራጭ ይዘን ቀርበናሌ። 
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የአፊር ህዝብ በየቀኑ ኑሮውን ሇማሸነፌ የሚያሌፊቸው ውጣ ውረድች እጅግ 

አሳዛኝና ተስፊ አስቆራጭ ዯረጃ ሊይ ዯርሷሌ። ሆኖም ግን ቁርጠኛ አመራር ካገኘ 

በክሌሊችን ያሇው የተፇጥሮ ሃብት ከክሌሊችን አሌፍ ማሊውን የሀገራችን ሕዝቦች 

ህይወት መሇወጥ የሚችሌ ብልም ሇአሇም የሚተርፌ እንዯሆነ እንገነዘባሇን። 

የትምህርት ስርዓታችን ዘመናዊ ገበያው የሚፇሌገውን የሰው ሃይሌ ማቅረብ 

አሌቻሇም። በላሊ በኩሌ ዯግሞ ገበያችን ያሇንን የሰው ሃይሌ አይነትና ችልታን 

አገናዝቦ ያጣጣመ አይሇም።  

የጤና መሰረተ ሌማታችን አቅም በጣም ዝቅተኛ ዯረጃ ሊይ ይገኛሌ ። 

የሆስፒታልቻችን አገሌግልቶች እጅግ የሚያሳዝንና ላሊው ቀርቶ ውሃ እንኳን 

በቅጡ የላሊቸው ናቸው። በክሌሊችን አንዴ የተሟሊ ሪፇራሌ ሆስፒታሌ እንኳን 

አሇመኖሩ የአፊር ህዝብ ሇተጨማሪ ወጪና እንግሌት ተዲርጓሌ። እናቶች 

በየመንገደ በምጥ ምክንያት ይሞታለ፣ የተረፈት ዯግሞ ሇማገገም እንኳን 

በሚከብዴ ዯረጃ ይሰቃያለ። 

በክሌሊችን ሊይ እየተሰሩ ያለት የመሰረተ ሌማት አውታሮች በሙስና እና ብሌሹ 

አሰራሮች ምክንያት ዯረጃቸው የወረዯ ከመሆናቸውም ባሻገር ሇታሇሙሇት 

አሊማ እንኳ አገሌግልት የተወሰነ ጊዜም ቢሆን ሳይሰጡ በምርቃታቸው ቀን 

የሚበሊሹ ሆኗሌ። ኢኮኖሚያችን በተፇሇገው ሌክና መጠን ብልም መንገዴ 

ሳይሄዴ ተስተጓጉሎሌ። 

በዙሪያችን ያሇው አሇም በፌጥነት እየተቀየረ ይገኛሌ:: እኛምከአያቶቻችን 

በተረክብናቸው ብርቅዬ እሴቶች ሊይ ተጨማሪ ግብአቶችን በማከሌ ቀጣዩን 

ትውሌዴ የማነጽና የማብቃት ሃሊፉነት አሇብን።   እዴገትና ሌማት የሚመጡት 

በእቅዴና በፖሉሲ ተዯግፇው ተገምግመውና ተፇትሸው ሲፇፀሙ እንጂ በአፌና 

በሀሳብ ብቻ ተሇዋዋጭ የሆነውን የሰፉውን ህዝብ ፌሊጎትና ጥያቄ መመሇስ 

እንዯማይቻሌ የአፊር ህዝብ ፓርቲ በዯንብ ይገነዘባሌ። የህዝባችን የመሌማት 
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አጀንዲ ግሌፅ የሆነ ራዕይ መሆን አቅቶት ሇብዙ ዘመናት የመከነ ህሌም ብቻ ሆኖ 

ቀርቷሌ። የአፊር ህዝብ ፓርቲ ይህን ህሌም ወዯ እውነታ ሇመቀየር በቁርጠኝነት 

ይሰራሌ፤ በህዝባችን ዴጋፌም እናሳካሇን። 

ይህን ታሊቅ እና ተወዲጅ ህዝብ ተስፊውን በማሇምሇምና አጋጣሚዎችን 

በማመቻቸት የሇውጥ ፌሊጎቱን እንዱያሳካ ማስቻሌ ቅዴሚያ የምንሰጠው ነገር 

ነው። የአፊር ህዝብ ፓርቲ አጀንዲ ያሇውን ዯካማ የመንግስት አሰራር ሥርዓት፣ 

የተዛባ የስራ ሂዯትና ያሌተገባ ውጤትን በመቀየር ያሇንን እምቅ ሀብት ጥቅም 

ሊይ ማዋሌና የህዝባችንን ፌሊጎት በሚመጥን መሌኩ መጠቀም መቻሌ ነው። 

ይህ አሰራር ስሌተምርቱን በመቀየርና ኢኮኖሚውን ሇ21ኛው ክፌሇ ዘመን 

በሚመጥን መሌኩ በጋራ ማጣጣም፣ በእውቀት የሚመራና ከፌተኛ እሴትን 

በመጨመር፣ የኢንደስተሪ አቅምን በማሳዯግ የስራ እዴሌ ፇጠራ ጋር ማቀናጀት 

ብልም የግብርና ሥርዓቱን በማዘመን የምግብ ዋስትናውን ያረጋገጠና ከተረጂነት 

አሌፍ ምርቱን ሇገበያ የሚያቀርብ ሥርዓት መዘርጋት እንዯ ሚያስፇሌግ የአፊር 

ህዝብ ፓርቲ በጥናት አረጋግጧሌ። 

 ይህ ተያያዥ ሂዯት የትምህርት ሥርዓቱን በማሻሻሌ እና ብቁ እና ንቁ ብልም 

ክህልትና በራስ መተማመን ያሇው የሰው ሃይሌን በማብቃት ምርትና 

ምርታማነትን በማሳዯግ እዴገታችንን ማረጋገጥ ያስፇሌገናሌ። ትሌቁ ግባችን 

ሀገራችን ብልም ክሌሊችን ውስጥ የሚኖሩ ዜጎች ህይወት ወዯ ዘመናዊ፣ ቀሊሌ፣ 

ምቹናብሩህ ማዴረግ ነው።  

ይህ ታሊቅ ራዕይ በቀሊለ ሉሳካ የሚችሌ እንዲሌሆነና ቁርጠኛ፣ ጠንካራ እና 

ፅናት ያሊቸው ብቁና ንቁ ሴትና ወንዴ አመራሮችን እንዯሚጠይቅ የአፊር ህዝብ 

ፓርቲ በአፅኖት ይገነዘባሌ። ሇዚህም አስፇሊጊውን ዝግጅት ሁለ አዴርጓሌ። 

ሁለም የክሌሊችን ነዋሪዎች አሊማቸውን እንዱያሳኩና የሚያሌሙት ዯረጃ ሊይ 

እንዱዯርሱ ምቹ ሁኔታዎችንና እዴልችን እንፇጥራሇን፡፡ 
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 ሇዚህ ዯግሞ ችልታ ያሊቸው እና እቅደን ወዯ መሬት ማውረዴ ያሚችለ 

አመራሮችን አዘጋጅተናሌ፡፡ ሀገራችን ብልም ክሌሊችን መቀየርና መሇወጥ 

አሇባቸው። የምንፇሌገው እንዱሆን ግን አብሮ መስራት እኛን እንዯ አንዯኛ 

አማራጭ አዴርጎ መንቀሳቀስና መምረጥ ያስፇሌጋሌ፡፡ 

2.1 በሀሊፉነት የተሞሊ የኢኮኖሚ ኢስትራቴጂ አስፇሊጊነት 

በሀሊፉነተ የቶሞሊና በአዋቂዎች የሚመራ ክሌሊችንን የሚሇውጥ፤ ህዝባችንን 

ከዴህነት የሚያወጣና ወዯ እዴገት ማማ ሊይ የሚያዯረስ ብልም ከእውነተኛ 

የህዝብ ፌሊጎት የሚመነጭ የኢኮኖሚ ኢስተራቴጂ አዘጋጅተናሌ፡፡ እቅዲችን ብዙ 

የስራ እዴልችን መፌጠር፤ ተመጣጣኝ ዯመወዝና ከፌተኛ ገቢ ብልም የተሻሇ 

የኑሮ ዯረጃን ሇህዝባችን ማቅረብ ነው፡፡ 

2.2 ሇዚህ የኢኮኖሚ እቅዴ ማዕከሊዊ ሀሳቦችና ተግባራቶች 

 ምርትና ምርታማነትን በማሳዯግ እና ጠንካራና ዘመናዊ መዋቅር በመዘርጋ 

ኢኮኖሚውን ወዯ ሊቀ ዯረጃ እናሳዴጋሇን 

 ጥቃቅንና አነስተኛ አምራች ኢንተርፕራይዞች ሰፉና ጠንካራ የስራ ዕዴሌ 

ፇጠራን እንዱያመርቱ ሌዪ ትኩረት ሰጥተን እንሰራሇን 

 ያሇንን እምቅ የኢኖሚ አቅም በሙለ በመጠቀም እዴገታችንን እናረጋግጣሌን 

 ከአጎራባች ክሌልች ጋር ያሇንን የንግዴ ግንኙነት በጋራ ተጠቃሚነት ሊይ 

የተመሰረተ እንዱሆን እናዴርጋሇን 

 የገጠሩን የህዝባችን ክፌሌ ፌሊጎት መሰረት ያዯረገ የገበያ ስርዓት እንዘረጋሇን 

 የህዝባችንን የመሬት ባሇቤትነት እናረጋግጣሇን 

 የዋና ኦዱት መስሪያ ቤቱን በማጠናከርና በማዯስ እንዱሁም አቅሙን 

በመገንባት የመንግስት አስተዲዯር የበጀት አጠቃቀም እንቀይራሇን 
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 የመንግስት ሀብት ብክነትን በመቀነስ በተቋማት ውስት የንብረት አያያዝን 

እናሻሽሊሇን 

2.3. ማዕዴን እና ኢነርጂ 

ታዲሽ የሆኑና ያሌሆኑ ማዕዴናትን ማሇትም እንዯ ወርቅ፤ ፖታሽ፤ ጨው እና 

ላልችንም በተገቢው መንገዴ ሇህዝባችን ተጠቃሚነት እንዱውለ ማዴረግና 

መንከባከብ ቅዴሚያ የምንሰጠው ጉዲይ ሆኖ በትኩረት እንሰራበታሇን፡፡ የማዕዴን 

ዘርፈን በማዘመን ማስገኘት ያሇበትን የስራ እዴሌ፤የውጭ ምንዛሬና ሇክሌሊችን 

ብል ሀገራችን የኢኮኖሚ እዴገት የበኩለን ዴርሻ እንዱጫወት እናስችሊሇን፡፡  

የአፊር ህዝብ ፓርቲ የክሌለ ነዋሪዎች በቀጥታ ከክሌለ ሀብት ተጠቃሚ እንዱሆኑ 

እናዯርጋሇን፡፡ በማዕዴን ቁፊሮ ተሰማርተው የእሇት ጉርሳቸውን ሇማግኘት የሚጥሩ 

ዜጎችን በማዯራጀት እና ዘመናዊ የማዕዴን ስራዎች ሌምድችን እንዱያገኙ እዴሌ 

በማመቻቸት ራሳቸውን እንዱችሇለ እናዯርጋሇን፡፡ የማዕዴን ሀብታችንን ሇተወሰኑ 

ቤተሰቦች እና እዴለን ያገኙ ብልም የተሻሇ ኑሮ ያሊቸውን ሰዎች ብቻ ተጠቃሚ 

የሚያዯርግ ሳይሆን መሊው የአፊር ህዝብ አንጡራ ሃብቱን በእኩሌነት ተጠቃሚ 

እንዱሆን በፖሉሲ ዯረጃ በመዯንገግ ፌትሃዊ የሀብት አጠቃቀም ስርዓትን 

እንዘረጋሇን፡፡ 

በማዕዴን ስራ የሚሰማራ ማንኛውም ግሇሰብ ወይም ዴርጅት የአከባቢው ነዋሪ 

ፌሊጎት ከግምት ውስጥ ያስገባና በስራ ዕዴሌ ፇጠራ ረገዴ ሇአከባቢው ሰዎች 

ማንነታቸውን ሳይሇይ ቅዴሚያ የሚሰጥና በስራ ሂዯቱም አከባቢው እንዲይጎዲ 

ተገቢውን ጥንቃቄ እንዱያዯርግ በህግ ዯረጃ በማውጣት ሇተፇፃሚነቱ እንተጋሇን፡፡ 

የተፇሮ ማዕዴናት በሚወጡበት ጊዜ ብክነት እንዲይኖር በማዯዴረግ ሇታሰበሊቸው 

አሊማ ብቻ እና ብቻ እንዱውለ እናዯርጋሇን፡፡ በዚህ ዘርፌ ሊይ ሇሚሰማሩ 
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ግሇሰቦችም ሆኑ ዴርጅቶች አስፇሊጊውን የገበያ ትስስር በመዘርጋት በስራቸው ሌክ 

ትርፊቸውን እንዱያሳዴጉ አስቻይ ሁኔታዎችን እንፇጥራሌ፡፡ 

ከፌተኛ ጥናትና ምርምር በማዴረግ እስካሁን ያሊገኘናቸውን ማዕዯናትን የማፇሊሇግ 

ስራ ሊይ ትኩረት  እናዯርጋሇን፡፡ ከዚህም በተጨማሪ ከማዕዴናቱ የሚገኘው ገቢና 

ትርፌ ከፌ ሇማዴረግና አብሊጨው እጅ ወዯ ክሌሊችን እንዱጠቃሇሌ እንሰራሇን፡፡ 

የጨው ምርታችንን በተመሇከተ ከተሇመዯው የአመራረት ስሌት በዘሇሇ መንገዴ 

በዘመናዊ መንገዴ እንዱመረት በማዴረግና ሇውጪ ገበያ መቅረብ በሚችሌ ጥራት 

በማምረት ብልም ከጨው ምርት ጋር ተያይዘው የሚመጡትን ተረፇ ምርቶች 

ሇላልች አገሌግልቶች እንዱውለ እናዯርጋሌን፡፡ 

ሇክሌለ ብልም ሇሀገራችን የሚበቃ እምቅ የሀይሌ አቅም እንዲሇን የአፊር ህዝብ ፓርቲ 
ያምናሌ፡፡ በዚህ መሰረት የንፊስ፤ የፀሃይና የሃይዴሮ ኤላክትሪክ አቅርቦቶችን እና 
ምንጮችን በማብዛት የሃይሌ አቅርቦት ፌሊጎትን ሇማርካት ጥረት እናዯርጋሇን፡፡ 
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ክፌሌ ሶስት 

ማህበራዊ ጉዲዮች 

3.1 እዴገትን ማምጣት የሚችሌ የትምህርት ሥርዓት እንገነባሇን 

ጥራት ያሇው ትምህርት ሇሀገር እዴገት መሰረት ነው። የአፊር ህዝብ ፓርቲ 

ትምህርት ከዴህነት መውጫ ብቻ ሳይሆን  ከመሀይምነት  ወዯ እውቀት ብርሃን 

መውጫ፤ ሇዜጎች ብሌጽግና እና እዴገት የሚጫወተው ሚና ከፌተኛ ነው ብል 

ያምናሌ፡፡ የክሌሊችን የትምህርት ስርዓት መጪው ትውሌዴ በባህለ በሃይማኖቱ፤

በታሪኩ እና በቅርሱ እንዱኮራ በሚያዯርግ መሌኩ ማዯራጀትና መሌሶ መገንባትን 

እንዯሚፇሌግ በጽኑ እናምናሇን፡፡ 

ሁለም የክሌሊችን ነዋሪዎች እኩሌ የትምህርት እዴሌ እንዱኖራቸው በማዴረግ 

ማህበራዊ ፌትህን ባሰፇነ መሌኩ በእኩሌነት ሊይ የተመሰረተ ብልም ዱሞክራሲያዊ 

እሴቶችን ተገንዝቦ አምኖ የሚተገብር እና አንዴነትን ከምንም በሊይ ቅዴሚያ 

የሚሰጥ ትውሌዴ ሇመፌጠር የትምህርት ስርዓት መስተካከሌ እጅግ አስፇሊጊ ነው 

ብሇን እናምናሇን፡፡ ይህ ሉሆን የምችሇው ግን የትምህርት ስርዓቱ ሀገራዊ 

አንዴነትን፤ጤናማ ማህበራዊ መስተጋብርንና ትስስር ሊይ ያተኮረ ሲሆን ብቻ ነው፡፡ 

የትምህርት ስርዓት ሇሞራሌና ስነምግባር እሴቶች በግሇሰብም በማህበረሰብም 

ዯረጃ የሚጫወተው ሚና ቀሊሌ አይዯሇም። በመሆኑም በእውቀት የሚመራ 

ማህበረሰብ ሇመፌጠር እጅጉኑ እንሰራሇን፤ እውቀትና ክህልት ከጥሩ ስነምግባር 

ጋር የተሊበሰ ትውሌዴ እንፇጥራሇን፡፡ 

 የ21ኛው ክፌሇ ዘመን ችግሮች በእውቀት፤ በክህልት ብልም በረዥም ራዕይ 

ካሌታገዘ ውጤት አሌባ መሆኑ አይቀሬ ነው። እነዚህ የዚህ ዘመን እንቅፊቶች 

በፖሉሲ፤ በእስተራቴጂ እና በበቂ ግንዛቤ ካሌታገዘና በጠንካራ የትምህር ስርዓት 
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ካሌታገዘ ሇመፌታት ያሚያዲግት በመሆኑ ጥራት ያሇው የትምህርት አቅርቦት 

ሇዴርዴር የሚቀርብ አይሆንም። በመሆኑም የአፊር ህዝብ ፓርቲ ሇትምህርት 

ጥራትና ተዯራሽነት ብልም የስራ ፇጠራውን ከምንም በሊይ ቅዴሚያ እንሰጣሇን፡፡ 

 ከሁለም ነገር ቅዴሚያ የምንሰጠው የመምህራንን እጥረት ችግር ሇመፌታት 

ሇመምህራን አስፇሊጊውን ግብዓት በማሟሊትና የሞያው ክብር ከፌ በማዴረግ 

በጥናትና ምርምር ሊይ በየዯረጃው የሚሳተፈበት ስርዓት እንዘረጋሇን፡፡ የክሌሊችን 

ችግሮች አብዛኞቹ ተያያዥ በመሆናቸው የትምህርት ስርዓት ሇላልች ክሌሊዊ 

ችግሮች ማሇትም የስራ እዴሌ ፇጠራ ችግር፤ የክህልት ማነስና የጠባቂነት መንፇስ 

እና የችልታ ማናስ ብልም ተወዲዴሮ ስራ የማግኘት እዴሌ ሇማስፊት አስቸጋሪ 

በመሆኑ ሁሇንተናዊ የስርዓት ማሻሻያ እናዯርጋሇን፡፡ የአካባቢውን ማህበረሰብ 

የአኗኗር ዘይቤና ባህሌ ጋር የሚጣጣም የትምህርት ስርዓት በመመስረት መሰረታዊ 

የህዝብ ጥያቄዎችን የሚመሌስ ህዝባዊ መዴረኮችን እንዘረጋሇን፡፡ ይህን 

የምናዯርገው በትምህርት ሊይ የሚዯረግ ማናቸውም መዋሇ-ንዋይ ፌሬው እጅግ 

ከፌተኛ ነው ብሇን ስሇምናምን ነው፡፡ 

የአፊር ህዝብ ፓርቲ የትምህርት ስርዓቱን ወዯ ጥራት ሇማሻገር የሚከተለትን 

ነጥቦች በአንክሮ ይመሇከታሌ ከነዚህም መካከሌ፡- 

 የትምህርት ስርዓት የእቅዴ አፇጻጸም ሂዯትን ትክክሇኛ መረጃን በመሰብሰብ 

መገምገምና ማሻሻሌ፤ 

 ያለትን ጠንካራ የትምህርት ስርዓት ጎኖች በማጎሌበት እና በማስፊት 

የእውቀት አዴማስን እናሰፊሇን መሀይምነትና አሊዋቅነትን በሰፉው 

እንቀንሳሌ፡፡ 

 የትምህርት ተዯራሽነትን በማስፊትና በአንዯኛና ሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርት ሊይ 

የተሇየ ትኩረት በማዴረግ በተሇይ በገጠሩ እና ከአገሌግልቶች የተገሇለ 
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ብልም የራቁ የክሌሊችን አከባቢዎች ሌዩ ዴጋፌና እገዛ በማዴረግ በተነሳሽነት 

እንሰራሇን፡፡ 

 ሴት ሌጆች ትምህርታቸውን እንዲያቋርጡ አስፇሊጊውን እገዛና ትኩረት 

እንሰጣሇን፡፡ 

 ቴክኒክና ሙያ ኮላጆችን ተዯራሽ በማዴረግና አስፇሊጊውን ግብዓት 

በማሟሇት ብዙ፤ ጥራት ያሊቸውን ባሇሙያዎች እንፇጥራሇን፡፡ 

 የተማሪዎች የቴክኖልጂ እውቀታቸውን በማሳዯግና መሰረታዊ የኮምፒዩተር 

እውቀት እንዱኖራቸው በመማዴረግ በየትምህርት ቤቶቹ በቂ የሆነ 

የኢንፍርሜሽን ቴክኖልጂ እቃዎችን አናቀርባሇን፡፡ 

 ሌዩ ችልታ ያሊቸውን ተማሪዎች በተሇየ መሌኩ የሚማሩበት ትምህርት ቤት 

በመገንባት በሀገር ዯረጃ ያሇንን የትምህርት ተሳትፍ እናሳዴጋሇን፡፡ 

 አካሌ ጉዲተኛ ተማሪዎችን ያገናዘበ የትምህርት ቤቶች ግንባታን በመተግበር 

እና ሇአካሌ ጉዲተኛ ተማሪዎች አስፇሊጊውን ግብዓት በማቅረብ በአካሌ 

ጉዲተኝነታቸው ምክንያት ከትምህርት ገበታቸው እንዲይፇናቀለ እናዯርጋሇን፡

፡ 

 በየአከባቢው ህዝባዊ አካሊዊና ኢ- ቤተ-መጸሃፌትን በመክፇት ማህበራዊ 

የንባብ ባህሊችንን ከፌ እናዯርጋሇን ሇተማሪዎችና አስተማሪዎች ምቹ የመማር 

ማስተማር ሂዯቱን እናሳሌጣሇን፡፡ 

 ብቁ እና ሌዩ ችልታ ሊሊቸው ተማሪዎች ከፋዳራሌ መንግስት ጋር በመተባበር 

ብልም የራሳችንን ግንኙነት በመፌጠር የውጭ ሀገራት የትምህርት እዴልችን 

እናመመቻቻሇን፡፡ 
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3.2. ጤና 
 ጥራት ያሇዉ፤ ሇሁለም የሚዲረስና ከተጠቃሚዉ የመክፇሌ አቅም ጋር 
የሚጣጣም የጤና አገሌግልት በክሌለ እንዱስፊፊ ያዯርጋሌ። 

 በአፊር ክሌሌ ያለ ሆስፒታልች ዯርጃቸውን ማሳዯግና ጥራት ያሇው የህክምና 

አገሌግልት እንዱሰጡ ይዯረጋሌ። 

 ጥራት ያሊቸው መዴሃኒቶች፤ የሊቦራቶሪ ምርመራ ማዕከልች፤ ዘመናዊ የህምና 

ቁሳቁሶች አቅርቦትና አጠቃቀም እንዱጨምርና እንዱጎሌብት ይዯርጋሌ። 

 በአፊር ክሌሌ በመኪና አዯጋና በግጭት ምክንያት ሰሇባ የሚሆኑ ዜጎች ብዛት 

ክፌተኛ በመሆኑ በክሌለ ጥራት ያሇው የአጥንት ጥገናና የአስቸኳይ ህክምና 

ማዕከሌ (Center of Excellence in Orthopedics & Emergency 

Medicine) እንዱገነባና አገሌግልት እንዱሰጥ ይዯርጋሌ። 

 በአርብቶ አዯሩ ህብረተሰብ የጤና ፌሊጎት ሊይ ያተኮረ: በክሌለ የሚታየዉን 

የተዛባ የጤና አገሌግልት የሚያስተካክሌ የጤና ፖሉሲ ይተገበራሌ፤ ይህ 

ጥረት አስተማማኝ የእናቶችና የህጻናት የጤና አገሌግልት መርሃ ግብርን፤ 

የክትባት መርሃ ግብርን፤ የአሌሚ ምግብ መርሃ ግብርን ያጠቃሌሊሌ፡፡ 

 ሥር የሰዯዯ የጤና አገሌግልት እጥረትን ሇመቅረፌ የግሌ ባሇኃብቶች በክሌለ 

የጤና ዘርፌ የስራ መስክ ሊይ እንዱሰማሩ የማበረታታትና የመዯገፌ ሥራዎች 

ይከናወናለ። 

 በአፊር ክሌሌ የሚታየዉን የጤና ባሇ ሙያዎች እጥረት ሇማቃሇሌ ተጨማሪ 

የጤና ባሇሙያዎችን ማብቃት፤ እንዱሁም በስራ ሊይ ሇሚገኙ ቀጣይ ስሌጠና 

ዕዴሌ እንዱያገኙ፤ የዴጎማና የማበረታቻ መርሃግብሮችና ፖሉሲ ታግባራዊ 

ይዯረጋለ። 

 ከውጭ ዩኒቭርሲቲዎች ጋር በመተባበር የሌምዴ ሌውውጥና የስኮሊርሽፕ 

መርሃግብሮችን ያዯራጃሌ ያስፇጽማሌ። 

 ሰመራ የጤና ኮላጅ የህክምና ድክቶሮችን ሇማስሌጠን እንዱችሌ ማብቃትና 

የአቅም ግንባታ  ስራዎችን ተግባራዊ ያዯርጋሌ፤ የኤሇክትሮኒክ ሊይብራሪ 

ይገነባሌ። 

 የማህበረሰብ ጤና አገሌግልቶችን ማስፊፊትና በመገናኛ ብዙሃን 

(Mainstream media) የተዯገፇ የስነውሉዴና የህጻናት ጤና አያያዝን 

በተመሇከተ በአፊርኛ የግንዛቤ ማስያዝ ትምህርት እንዱስፊፊ ይዯርጋሌ። 
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 በክሌለ  በጤና ዙሪያ ሇተሰማሩ ግብረሰናይ ዴርጅቶች ወጥ የሆነ የአሰራር 

አካሄዴ በመቀየስ ከክሌለ ጤና ቢሮ ጋር በመተባበር ነባራዊ ክፌተቶችን 

እንዱሞለ ይዯረጋሌ። 

 የሌዩ ህክምና አገሌግልት(Especialist Medical Services) ማሇትም 

የስኳር፤ የሌብ፤ የጉበት፤ የዯም ግፉትና የካንሰር ክሉኒኮች እንዱስፊፈ 

አስፇሊጊውን ጥረት እናዯርጋሌን፡፡ 

 የማህበረሰብ ጤና ትምህርት በኤዴስ፤ በሳምባ ነቀርሳ፤ በወባ በሽታና 

የተመጣጠነ ምግብ እጥረትን ሇመዋጋት የሚረደ እርምጃዎች ይወስዲለ፡ 

ከዚህ አያይዞም ሇኤይዴስ፤ሇሳምባ ነቀርሳና  ሇወባ በሽታ ታማሚዎች  

መዴሏኒት በነጻ የሚቀርብበትና የህክምና አገሌግልት መስጫ ማዕከልች 

እንዱስፊፈ ይዯርገሌ።  

3.3. ንፁህ የመጠጥ ውኃ 
የአፊር ህዝብ ፓርቲ በክሌሊችን ውስጥ ያሇውን የንፁህ የመጠጥ ውሃ ችግር 

ጉዲይን በግሌፅ እና በጥሌቀት ይገነዘባሌ በመሆኑም የከርሰ ምዴር ውሃን፤ 

የተፊሰስ ውሃዎች እንዱሁም ውሃን የማቆር ስራዎችን እንሰራሇን ፡፡ 

በየአከባበቢው እናቶች ውሃን ሇቤተሰባቸውና ሇእንስሳቸው ሇማግኘት 

የሚያዴርጉትን ዴካምና ሌፊት ሇመቀነስ በቁርጠኝነት እንሰራሌን፡፡ 

በአርብቶ አዯሩ ማህበረሰባችን የወተት እና የወተት ተዋፆ በማዘመን እና 

በፊብሪካዎች በማሸግ ሇሀገር ውስጥ እና ሇውጭ ገበያ እንዱያቀርቡ መንገድችን 

ማመቻቸት 

3.4. ባህሌና ቱሪዝም 

የአፊር ህዝብ ፓርቲ የቱር ኤጄንቶችን በማዯራጀት ሇወጣቶችና ሴቶች የስራ ዕዴሌ  

እንዱፇጠር ያግዛሌ፡፡በዚህ መስክ ሇሚሳተፈ አካሊት የፊይናንስ ዴጎማ በማዴረግ  

እና የግብር እፍይታን በማመቻቸት ራሳቸውን እስክችለ ዴርስ ማበረታታት ሊይ 

ትኩረት ያዯርጋሌ፡፡ 
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የቱሪዝም ማዕከለን ወዯ ሰመራ በማዞር የአፊር ህዝብ ከራሱ ሀብት ተጠቃሚ 

እንዱሆን ማስቻሌና  አስፇሊጊውን ዴጋፌ እናዯርጋሇን፡፡ በአፊር ህዝብ ፓርቲ 

የሚመሰረተው የአፊር ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስት በአፊር ክሌሌ ውስጥ ያለትን 

ፇርጀ ብዙ ትሩፊቶች እና የተፇጥሮ ሀብቶች አሇም እንዱያውቃቸውና የሚታወቁት 

ዯግሞ አገሌግልት ሊይ እዱውለ አስፇሊጊውን የማስተዋወቅ ስራ በመስራት የስም፤

የዝና ብልም ኢኮኖሚያዊ ፊይዲውን ወዯ ሊቀ ዯረጃ እናሳዴጋሇን፡፡ 

ይህ ክሌሊችን ብልም ሀገራችን የታዯሇችውን የተፇጥሮ እና ሰው ሰራሽ ሀብቶች 

እንዱጎበኙ እና አስፇሊጊውን አገሌግልት እንዱሰጡ ሇጉብኚዎች የሚያስፇሌጉትን 

አገሌግቶች በማቅረብ የዯህንነት፤ የምቾት፤ የትራንሰፖርት እና የሆቴሌ ስራዎችን 

በማዘመን እና ተዯራሽ እንዱሆኑ በማስቻሌ ዜጎች እና ጎብኚዎች ተዯስተው 

እንዱሄደ ብልም ተመሌሰው እንዱመጡ የሚያዯርጉ ዘመናዊ እና ሙያዊ 

አገሌግልቶችን እናቀርባሇን፡፡ 

የአፊር ህዝብ ፓርቲ ባህሊዊ እሴቶች በማስተዋወቅ እና አስፇሊጊውን ትኩረት 

በመስጠት የአፊር ባህሌ ጎሌቶ እንዱወጣና ሇትውሌዴ እንዱተሊሇፌ ብልም 

አስፇሊጊውን አገሌግልቶች እንዱሰጥ እናዯርጋሇን፡፡ የአፊር ባህሊዊ የዲኝነት ስርዓት 

መዴዓ እና ላልች  ፖሇቲካዊ ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ጉዲዮችን የሚዲስሱ 

ባህሊዊ አሰራሮች በፓርቲ የተቋቋመው የሀገር ሽማግላዎች ሸንጎ ክትትሌ 

እንዱያዯርግበት እናዯርጋሇን፡፡  

አፊርኛ ቋንቋ የጥናትና ምርምር ቋንቋ አንዱሆን እና ሇተሇያዩ የቴክኖልጂ 

አገሌግልቶችን እንዱሰጥ በማስቻሌ የሀገራችን አንደ የስራ ቋንቋ እንዱሆን ተግተን 

አንሰራሌ፡፡ 

የአፊር ህዝብ የአኗኗር፤ የአመጋገብ፤ የአሇባበስና ከላልች አጎራባች ህዝቦች ጋር 

የነበረውን ግንኙነት እንዱያጎሇብትና እዱቀጥሌ በማስቻሌ ቀጠናዊ ሰሊም 

እናሰፌናሇን፡፡ 
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3.5. ስፖርት እና ወጣቶች 

የአፊር ህዝብ ፓርቲ ስፖርት ምንያህሌ ሇሁለም የእዴሜ ክሌሌ ውስጥ ያለ የአንዴ 

ማህበረሰብ አባሊት አስፇሊጊ እንዯሆነ ይገነዘባሌ፡፡ ስፖርት ከአካሌ ብቃት፤ 

ከጤንነት፤ እና ምርታማነት ጋር ቀጥተኛ የሆነ ግንኙነት እንዲሇውም በሳይንስ 

የተረጋገጠ ጉዲይ ነው፡፡ የአፊር ክሌሌ ህዝብ ሇዚህ እጅግ አስፇሊጊ ሇሆነው ስፖርት 

አሌታዯሌም ። ሀገራችን ብልም የክሌሊችን ህዝብ የሚታወቅበትን የሩጫ ስፖርት 

ሊይ እንኳን አንዴ ታዋቂ አትላት ማፌራት አሌተቻሇም፡፡ የአፊር ህዝብ ፓርቲ 

ዘመናዊውንም ባህሊዊውንም የአፊር ጫወታዎች እኩሌ ትኩረት በመስጠት 

በተዯራጀ መሌኩ እንሰራበታሌን፡፡ 

አስፇሊጊ የሆኑ የስፖርት ትጥቆችን፤ ሙያተኞችን እና ማዘውተሪያ ቦታዎችን 

በማመቻቸት እና ክሇቦችን በማዯራጀት ሁለም እንዯየፌሊጎቱ የሚወዲዯርበት 

ሁኔታ እንፇጥራሇን፡፡ በትምህርት ቤቶች ዯረጃ የስፖርትን አስፇሊጊነት በማስተማር 

የስፖርት ባህሊችንን እናሳዴጋሇን፡፡ ሇወጣቶችና ህፃናት የሚሆኑ የስፖርት 

አካዲሚዎችን በመገንባት፤ ሇአሰሌጣኞች  እና ሰሌጣኞች ተገቢውን ክብርና  

እንክብካቤ  በማዴረግ  ከሱስ የጸዲ እና ጤናማ ማህበረሰብ ብልም ብቁ ዜጎችን 

እናፇራሌን፡፡ 

3.6. ሴቶች  
 ሴቶች የአገሪቱን 50.2 % በሊይ ቢሆኑም እስካሁን ባሇው መረጃ በዝቅተኛ የኑሮ 

ዯረጃ ይገኛለ፡፡ ሴቶች ተኮር የሆነ በተሇየ መሌኩ ዯግሞ አነስተኛ የኑሮ ዯረጃ 

ያሊቸው ሴቶች ሊይ ያነጣጠረ ስራ እንሰራሇን፡፡  

 ሴቶች የተሇያዩ አገሌግልት እንዱያገኙ የኢኮኖሚ  ዴጋፌ ማዴረግና  በኢኮኖሚዉ 

ዘርፌ እራሳቸውን እንዱችለ  ሇማረግና ሇማብቃት እንሰራሇን። በተሇይም 

የአርብቶ አዯር ሴቶችን ባማከሇ መሌኩ ስሇ ትርፊማነት እና ስኬት ግንዛቤ 

እንዱጨብጡ የተሇያዩ ስሌጠናዎች እንሰጣሇን። 
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 የሴትች አስተዋፅኦ በግብርናው ሴክትር ሊይ እንዯ አምራች በዋናነት እንዱሰሩ 

የተሇያዩ ስሌጠናዎች በማቅረብ የዘመነ ግብርናን፣ የእንስሳት እርባታንና የጥቃቅን 

እና አነስተኛ ኢንተር ፕራይዞችን  በተመሇከተ ሌዩ ትኩረት እንሰጣሇን ፡፡  

 ሴቶች ከኢኮኖሚያዊ ጥገኝነት ተሊቀው ራሳቸውን በመቻሌ ሇኢኮኖሚው 

የበኩሊቸውን አስተዋፅኡ እንዱያበረክቱ አናበረታታሇን፡፡ 

 የሴቶች በኤላክተሮኒክ ፣ቴክኖልጂው እና በኢንደስትሪ ረገዴ መስራት እንዱችለ 

ሁነኛ መንገድችና የተመቻቸ ሁንታዎች እንዱያገኙ ማዴረግ፤ ሴቶች በፖሇቲካው ፣ 

በኢኮኖሚው እንዱሁም ማህበራዊ ሂወታቸው የተሻሇ ተሳትፍና ተፅኖ  

እንዱኖራቸው ጠቃሚ የሆኑ አጋዥ አገሌግልቶች ማሇትም የህፃናት እንክብካቤ 

ስፌራ (baby day care) በት/ት ተቋማት እና በስራ ቦታዎች ሊይ አገሌግልትን 

የሚሰጡ ተቋማት ፣ ሇአረጋዊያን፣እና ሇአካሌ ጉዲተኛ ዜጎች ቤት  እንዱሁም 

እነዚህን ተግባራዊ የሚያረጉ   ፖሉሲዎች እንዱኖሩ እናዯርጋሇን፡፡   

 እኩሌ የሆነ የትምህርት እዴሌ ሇሴቶች መፌጠር ፣ያሌተማሩ ሴቶችን ቁጥር መቀነስ 

፣በመጀመሪያ ዯረጃና በሁሇተኛ ዯረጃ ት/ት ሊይ ያሇውን የሴት ተማሪዎች የት/ት 

ማቋረጥን እንቀንሳሇን።  

 ሴት ተኮር የጤና አገሌግልትን ማስፊፊትና ተሊሊፉ የሆኑ በሽታዎች እንዯ ቲቢ ፣ 

ማሊሪያ፣ ውሃ ወሇዴ በሽታዎች እንዱሁም ኤችአይቪ ኤዴስ እና ላልች ተሊሊፉ እና 

ተዛማች በሽታዎች ከፆታ ና ስርዏተ-ፆታ አንፃር  በጤና ስተራቴጂው መሰረት 

የመከሊከሌ እና ማከም አገሌግልቶችን እናሰፊፊሇን። 

 ሴቶች የሚጠቀሙበትን ባህሊዊ አውቀት፣ ህክምና ና የአመጋገብ ዘይቤ ተገቢ በሆነ 

ሠነዴ እና ማሰረጃ ጠቀሜታውን እውቅና  መስጠት  እና ማበረታታት፤ የእናቶች  

እና ህፃናት ሞት ሇመቀነስ በእየ አካባቢው ያለ ሆሰፒታልችን በገጠርም ሆነ 

በከተማ ተገቢ የህክምና መሳያዎች እንዱሟለ እናረጋሇን  
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 ሇሴቶች አስፌሊጊ የሆኑ  እንዯ ንፁህ ውሃ፣ ፌሳሽ ማስወገዴ ዘዳ፣ መፀዲጃ ቤቶች   

፣ የሴቶች ከሇሊ መስጠት (safe house ) እና የተሇያዩ የንፅህና መጠበቂያዎች 

የተሇየ ትኩረት ይሰጣሌ፡፡ 

 ማንኛውም የሴቶች ጥቃት አካሊዊም ሆነ ስነ-ሌቦናዊ ፣ በቤት ውስጥም ሆነ 

በውጪ ከባህሌም ሆነ፣ ከወግ ፣ከእምነት የሚመነጩ ማንኛውንም ጥቃቶች 

በማውገዝ ፌቱን የሆነ መፌትሄም እንሰጣሇን፡፡ በስራ ሊይ የሚከሰቱ ፆታዊ 

ጥቃቶችና ጥቃት ከተከሰተ በሁዋሊ ሇፌርዴ ሊሇመቅረብ ሇመካስ ሚከፇለ 

ካሳዎቸ/ዴርዴሮችን/ በመቃወም ወዯ ፌርዴ ተቋም  እንዱሄደ እናርጋሇን፡፡ 

3.7. መንገዴ 
መንግዴ ሇዘመናዊ አኗኗር ቁሌፌ በመሆኑ፤ ሇህብቦች ትስስር፤ ሇንግዴና 

ኢንዲስተሪ፤ቱሪዝም እንዱሁም የተሳሇጠ የጤና አገሌግልት ወሳኝ በመሆኑ 

በገጠርም ይሁን በከተማ አከባቢዎች ጥራታቸውን በጠበቀ መሇኩ እንዱስፊፈ 

እናዯርጋሇን፡፡በተሇይ ተጀምረው የቀሩ ሇምሳላ ከሰሜናዊ አፊር ዞን ተነስቶ እስከ 

ዯቡባዊ አፊር  ዴረስ ሁለንም ዞኖች የሚያገነኘውን መንገዴ በአፊጣኝ መሌኩ 

በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዱያሌቅ ከፋዳራሌ መንግስት ጋር በመተባበር 

እናስጨርሳሇን፡፡  

 3.8. አካባቢ ጥበቃ 
 የአፊር ህዝብ ፓርቲ የክሌለን የተፇጥሮ ኃብቶች አመቺ በሆነ መሌኩ 

ሇመጠቀም የሚያስችሌ ፖሉሲ ይነዴፊሌ፤ ከዚህ በተጨማሪ ፓርቲዉ 

በክሌለ የሚካሄዴ የተፇጥሮ ኃብት አጠቃቀምና የትሊሌቅ በእርሻ ሇይ 

የተመሰረተ እንደስትሪ ግንባታ በሚገባ መጠናቱንና በተሇይም  ዜጎችን 

ከመኖሪያ  ቀያቸው የማያፇናቅሌና አካባቢን የማይጎዲ መሆኑን ያረጋግጣሌ፡፡ 
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 የአፊር ህዝብ  ከአገር ዉስጥና ከዉጭ ሀገራት  ባሇኃብቶች  ጋር በመጎዲኘት 

በክሌለ የተፇጥሮ ኃብቶች የስራ መስክ ቀጥተኛ ተሳትፍ ማዴረግ 

የሚችሌበትን ፖሉሲ ይቀይሳሌ:: 

 በአፊር ክሌሌ የሚታየዉን የበረሃማነት  መስፊፊት ሇመዋጋትና ብርቅዬ 

የሆኑ የደር እንስሳትንና አዝዕርትን ሇመታዯግ የዛፌ ተከሊና የዯን ኃብት 

እንክብካቤ ፕሮግራም  ይነዴፊሌ:: 

 የአዋሽን ወንዝ በፊብሪካ ከሚካሌ እንዲይበከሌ  በቅርብ  ይቆጣጠራሌ፣ 

የአካባቢ  ጥበቃ ማዕከሌ  ይቋቋማሌ፡፡ 

 የፕሮሶፒስ ወይም በተሇምድ የወያኔ ዛፌ የሚባሇውና የግጦሽ መሬቶችን 

ከአርብቶ አዯሩ እና አርሶ አዯሩ እየነጠቀ ያሇውን ዛፌ ሀገራዊ ዘመቻ 

በማስጀመር ከስር መሰረቱ ሇማጥፊት ከህዝባችንና ከፋዳራሌ መንግስት 

ጋር በመተባበር ይህን ዛፌ ወዯ የእንስሳት የምግብ መኖነት በመቀየር 

መሬታችንን እንታዯጋሌን፡፡ 

 የዯረቅና ፇሳሽ ቆሻሻ አወጋገዴ ስርዓትን በመዘርጋት አከባቢያችን ሇኑሮ 

ምቹ እንዱሆን እናዯርጋሇን፡፡የፕሊስቲክ ቆሻሻዎችን በግዴጋሜ ጥቅም 

ሊይ እዱውለ በማዴረግ በዘማነዊ መንገዴ እናስወግዲሇን 


